
HÄR  VISAR VI HUR 
NI KAN GÖRA EN 

”KARNEVALSKJOL” 
STEG FÖR STEG

Det är vi som gör det!

M I L J Ö K A R N E V A L



GÖR  EN  KARNEVAL SKJOL

   D e t  h ä r  b e h ö ve r  d u :

   Tyg i färger du tycker om

   Glit tr iga plastremsor - el ler något 

   annat som gli t trar

   Sax

   Ett skärp, spännband eller annan rem

   Silver tejp

   Häf tapparat och häf tklammer

   Garn i någon f in färg

   Li te bjällror eller något annat som

   kan låta
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Börja med att klippa eller riva remsor av tyget
i längder som är ungefär den längden du vill ha 
på kjolen. Tänk att det först är ett undre lager med 
basfärger och sen ett överlager med glittrigare 
eller mer uppseendeväckande färger.

Nu tar du remsorna och knyter fast dem i skärpet.
Se till att knutarna hamnar på skärpets baksida.
Gör du kjolen med ett skärp så behöver du inte 
tänka i banor om undre och övre lager.



Klipp bort överflödigt tyg runt knutarna. 
När du vänder på skärpet till framsidan kan det se 
ut såhär.

Har du valt att jobba med en spännrem så kan du 
välja att fästa remsorna i remmen med häftappara-
ten. Då häftar du först fast ett undre lager med bas-
färger och sen ett övre lager med lite roligare remsor. 
De övre remsorna kan vara lite kortare än de undre 
om du vill, då blir det mer liv i kjolen.



Bind fast garn i olika längder i skärpet eller i spänn-
remmen.

Bind fast en eller flera bjällror längst ut i garnet.



När du är klar med att fästa tygremsor och garn 
med bjällror eller annat på spännremmen, vänd 
och tejpa på baksidan så att inte häftklamrarna 
riskerar att fastna i några kläder eller rispa dig 
på magen. Detta gäller bara om du har använt en 
spännrem. 

Klipp rent kjolen nedtill. Det blir fint om du 
klipper i lite olika längder.



Kjolen är klar att prova.

Linda provar 
KARNEVALSKJOLEN
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